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करून त्यावर गणितातील मल
ु भतू क्रिया करतील.
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विविध प्रकारचे नमुने जाणतील
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माहिती संखया
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हाताळणे स्वरूपात मांडतील , विश्लेषण करून अनुमान काढतील.

ii
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8. अध्ययन निष्पती : दिलेल्या अपरु ्णाका ला सममलू ्य अपरु ्णाकचे स्वरूप ओळखणे
अध्ययन कृती 77

उपक्रम 01
खालीदिलेल्या आकृती मध्ये रंगभरलेले भाग अपुर्णाकात लिहा

1

अध्ययन कृती 78

8.2 खाली लचित्रातील रेखांकित कोणता भाग मोठा आहे ओळखुन उदाहरणा दिल्या प्रमाणेचिन्हे वापरून रिकाम्या जागा भरा.

2

अध्ययन कृती 79

8.3 खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये कोणता भाग मोठा आहे ओळखा उदाहरणात दिल्या प्रमाणे
चिन्हे वापरुन रिकाम्या जागा भरा.

3

अध्ययन कृती 80

8.4. खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये दिलेल्या उदाहरणा प्रमाणे योग्य चिन्हे ( < , > , =)
वापरून रिकाम्या जागा भरा.
उदा:.

4

अध्ययन कृती 81

उपक्रम-02 		

8.1 खाली दिलेल्या चित्रामधील रंगविलेले भाग अपूर्णांकामध्ये लिहा.

सर्व चित्रातील रंग लावलेला भाग हा 12 ला समान आहे. म्हणजे हे सर्व अपरू ्णांक हे सममलू ्य अप-ू
र्णांक आहेत असे संबोधले जाते. खाली दिलेल्या रिकाम्या जागा भरा.
1 =
4 =
=
2
4
16
8.3 खालीलपैकी कोणता अपूर्णांक हा शी समान आहे ?

रिकाम्या जागा भरा .
1 =
4 =
=
3
6
24

8.3 खालीलपैकी कोणता अपूर्णांक हा 12 शी समान आहे ?
25
50

20
50

10 15 5
25 30 10

5
15

4 50
20 100
5

3
5
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8.4 खाली दिलेले सममूल्य अपूर्णांक पाहून त्यांच्यामध्ये असणारा सभ
ं ंध जाणून घ्या.
1 = 2 = 4 = 8
3
6 12
24
येथे उत्तर पहा

लक्षात ठे वा कि अश
ं आणि छे दाला एकाच संख्येने गणु ल्यास सममलू ्य अपरू ्णांक मिळतो. आणि
पढु ील रिकाम्या जागा भरा.

6

अध्ययन कृती 83
83

8.5 खालील चित्रांचा वापर करून रिकाम्या जागा भरा.

8.6 खालील सममूल्य अपूर्णांका मधील रिकाम्या जागा भरा.

1
2
1
2

=
=

1
4 3
1
8 3

=
=

7

2
6 6
2
12 6

=

12

=

3
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8.7 पुढील अपुर्नाकांची समानता दर्शवण्यासाठी योग्य भागांमध्ये रंग भरा.

8.8 खालील सममूल्यअपूर्णांकातील रिकाम्या जागी योग्य सख
ं ्या भरा.

2
4
2
4

=
=

4
8 8
4
2 8

=
=
8

4
2 12
4
4 12

=

3

=

6
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8.9 अपूर्णांक सममूल्य अपूर्णांक होण्यासाठी वर्तुळातील भागांना रंगवा आणि रिकाम्या जागी
योग्य सख
ं ्या भरा.

8.10 खाली दिलेल्या अपुर्नांकांचे तीन सममूल्य अपूर्णांक लिहा.
7
12
9
13
4
15
7
18
9
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8.11 अपूर्णांक सममूल्य अपूर्णांक होण्यासाठी वर्तुळातील भागांना रंगवा आणि रिकाम्या जागी
योग्य सख
ं ्या भरा.

8.12 खालील सममूल्य अपुर्नांकातील रिकाम्या जागी योग्य सख
ं ्या भरा.

10

8.13 मी आणि माझे अध्ययन(आतापर्यंतच्या अध्ययनाचे स्वमुल्यमापण करू )
1. सममूल्य अपूर्णांक लिहा.
1 =
5
3 =
5
1 =
2

मुल्यमापनाच्या पायऱ्या (माझे अध्ययन कसे आहे ✓ चिन्ह घालू)
अध्ययन निष्पती
अपरू ्णांकाचे
सममलू ्य
अपरू ्णांक
ओळखणे

पायरी 1
सममलू ्य
अपरू ्णांकाची
संकल्पना चित्राच्या
सहाय्याने जाणनू
घेण.े

पायरी 2
एका अपरू ्णांकाचे
सममलु ्य
अपरू ्णांका
लिहिणे.

माझ्या अध्ययनाविषयी शिक्षकांची प्रतिक्रिया.

दिनांक : शिक्षकाची सही
11

पायरी 3
एक अपरू ्णांकाचे
सम अपरू ्णांकमध्ये
रुपांतर करून.
अपरू ्णांक मोठा कि
लहान ओळखणे.

पायरी 4
सममलू ्य
अपरू ्णांकाचे दैनंदिन
जीवनामध्ये येणारे
संधर्भ जाणनू घेवनू
समस्या सोडविणे

9) अध्ययन निष्पती : लांबी, वजन, घनता आणि वेळेच्या एककांचे परिवर्तन करून गणितातील
चार मल
ु भतू क्रिया वापरून समस्या सोडवतील.
अध्ययन कृती 87

उपक्रम - 01
1.1 मोजपट्टीच्या सहाय्याने खाली दिलेल्या वस्तूंची लांबी मोजा.

पानाची लांबी =
· पेन्सिलची लांबी =
·	मिशीची लांबी =
· खडूची लांबी =
·

___________ सेंटी मीटर
___________ सेंटी मीटर
___________ सेंटी मीटर
___________ सेंटी मीटर

1.2 मोजपट्टीच्या सहाय्याने खाली दिलेल्या वस्तूंची लांबी मोजा

·
·
·
·
·
·

खोड रब्बरची लांबी = ________ cm
भेंडीची लांबी = ________ cm
गाजरची लांबी= ________ cm
माशाची लांबी = ________ cm
मक्याच्या कणसाची लांबी = ________ cm
आईसक्रीमची लांबी = ________ cm
12
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1.3 खाली दिलेल्या लांबी इतकी लेस रंगवा.
5 cm
9 cm
11 cm
8 cm
13 cm
7 cm
10 cm

1.4 खाली दिलेल्या लांबी इतकी रेषा काढा.
6 cm
5 cm
4 cm
12 cm
9 cm
13
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9.5 तुमच्या वर्गमित्राच्या शरीराच्या भागांची लांबी मोजून कोष्टकामध्ये भरा. (cm मध्ये).
शरीराचे भाग
वर्गमित्र 1
वर्गमित्र 2
वर्गमित्र
अंगठा
तोंड
कान
पाय
9.6 खाली दिलेल्या वस्तूपैकी अंदाजे 1cm लांबी असलेल्या वस्तूच्या ठिकाणी () करा व
नसलेल्या ठिकाणी (x) करा.			

पेनसिलचे टोक

चावीची लांबी

सिरींजची लांबी

टिकलीची रुंदी

मगंु ी

चाकुची लांबी

पेपर क्लिप

हुक

माचीसाची काडी

बटन

उपक्रम -02
9.7 खाली दिलेली मोजपट्टी लक्षपूर्वक पहा.

या पट्टीच्या सहाय्याने 100 cm प्रया
् ताची लांबी मोजता येते. यालाच 1 मीटरची मोजपट्टी
असे म्हणतात.
14
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9.8 मोजपट्टी च्या सहाय्याने तुमच्या वर्गखोलीतील साहित्याच्या लांबीचे मापन करून 1 मी
पेक्षा जास्त असलेल्या ठिकाणी () व कमी असलेल्या ठिकाणी (x) करा.
वस्तू

1 मीटरपेक्षा जास्त

1 मीटरपेक्षा कमी

दरवाजाची रुंदी

फळ्याची रुंदी

तेबलाची उंची

खिडकीची लांबी
9.9 तुमच्या मित्रांची उंची मोजून कोष्टकात लिहा.
मित्राचे नांव
जमुना

1 m पेक्षा जास्त, 1 m पेक्षा कमी
1 m ला समान
1 m पेक्षा जास्त

15

1 m पेक्षा किती जास्त
किंवा 1 m पेक्षा किती कमी
6 cm
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9.10 खालील वस्तूंचे कोनात्यां एकाक्कामध्ये मापन के ले जाते त्या (✓) ठिकाणी करा.
मापन के लेल्या वस्तू
क्रीडांगनाचे मापन
शाळे च्या बागेची लांबी
ध्वज स्थभाची उंची
TV ची उंची
बसची लांबी
पेनसिलची लांबी
नारळाच्या झाडाची उंची
वर्गखोलीची रुंदी
टूथब्रशची लांबी
मोबाईलची लांबी
शाळा सरं क्षण भितं ीची लांबी

सेंटीमीटरमध्ये (cm)

9.11 खालील कोष्टक लक्षपूर्वक पाहून रिकाम्या जागा भरा.
100 cm
1m
__________ cm
3m
_______m+ _______ cm
250 cm
_______ cm
4m 30 cm
________m+ ________cm
620 cm
_______ cm
3 m 25 cm
600 cm
_____ m
900 cm
_____ m
1200 cm
_____ m
_______ cm
13 m
_________ cm
25 m
________ m+ ________ cm
312 cm
16

मीटरमध्ये (m)

उपक्रम - 03

अध्ययन कृती 92

9.12 खालील चित्रे पाहून जास्त वजन असलेल्या ठिकाणी (✓) करा.

वरील आकृ तीमध्ये कांही वस्तू वर तर कांही वस्तू खाली आहेत याचे कारण काय. आपला अभिप्राय लीहा.

9.13 खाली दिलेल्या वस्तुंचे वजन लिहा.

17
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उपक्रम - 04
9.14 वरील तराजूची चित्रे पाहून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
· 1 kg पेक्षा जास्त वजन असलेल्या वस्तू कोणत्या?
____________________________________________________
· 1 kg पेक्षा जास्त वजन असलेल्या वस्तू कोणत्या ?
____________________________________________________
· 1 kg वजन असलेल्या वस्तू कोणत्या?
____________________________________________________
9.15 खालील वस्तूपैकी अंदाजे 1 kg पेक्षा जास्त असणाऱ्या वस्तूच्या समोर (✓) व कमी
वजन असणाऱ्या वस्तूच्या समोर (x) करा.
वीट
चप्पलांचा जोड
कलिंगड
कंगवा
मोबाईल

तांदळाचे पोते
भोपळा
पेनसील
18
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9.16 खालील तराजूचे निरीक्षण करा (kg-किलोग्राम g-ग्राम)

येथे लक्ष द्या 1 kg = 500 g+ 500 g = 1000 g होते
खालील तराजूचे निरक्षण करून रिकाम्या जागा भरा.
1 kg = ____ g + ____ g
+____ g + ____ g +____
1 kg = ____ g + ____ g
+____ g + ____ g

1 kg = ____ g + ____ g
+____ g
1 kg = ____ g + ____ g
+____ g + ____ g +____
g+ ____ g + ____ g + ____
g

1kg पेक्षा कमी असणाऱ्या वस्तू g मध्ये मोजता येतात
19

9.17 खालील वस्तूंचे वजन कोणत्या एकाकामध्ये करता येतात त्या (✓) ठिकाणी करा.
वजन करावयाच्या वस्तू
किलोग्राम मध्ये (kg)
ग्राममध्ये (g)
सोन्याचा हार
भाताचे पोते
वेलची
शाम्पू
उसाचा भारा
चांदी
पोस्टल कवर
संठु
ट्रक
सिमेंटचे पोते
अध्ययन कृती 95

9.18 खालील तराजू पाहून वस्तूंचे वजन लिहा.

20

9.19 खालील वस्तूंचे निरीक्षण करून वस्तूंचे वजन लिहा.

9.20 खालील कोष्टकाचे निरीक्षण करून रिकाम्या जागा भरा.
1000 g

1kg

__________ g

5 kg

_______ kg + _______ g

1500 g

__________ g

4 kg 250 g

________ kg + ________ g

6200 g

_______ g

3 kg 700 g

6000 g

_____ kg

9000 g

_____ kg

12000 g

_____ kg

_______ g

8 kg

_________g

15 kg
21
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उपक्रम - 05
9.21 खाली दिलेल्या वस्तूपैकी ज्या वस्तूमध्ये जास्त पाणी मावते त्या वस्तूला वर्तुळ करा.

9.22 खालीलपैकी कोणत्या पात्रामध्ये जास्त पाणी आहे त्याला (✓) करा.

22

9.23 खाली दिलेल्या वस्तूपैकी जास्त पाणी असलेल्या वस्तूपासनू कमी पाणी असलेल्या
वस्तूंकडे क्रम घाला (1,2,3,4)

उपक्रम - 06
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9.24 खालील वस्तूंमध्ये किती पाणी मावते हे पाहून उत्तरे लिहा.

23

9.25 खाली दिलेल्या मोजण्याच्या जारमध्ये किती पाणी आहे ते पाहून खाली लिहा.

अध्ययन कृती 98

9.26 खाली दिलेल्या मापाइतके पाणी दिलेल्या जारमध्ये शेड (SHADE) करा.

लक्ष द्या : 1 लिटर म्हणजे 1000 मिलीलीटरकिंवा 1 lम्हणजे 1000 ml
24

9.27 खाली दिलेले कोष्टक लक्षपूर्वक पाहून रिकाम्या जागा भरा.
500ml + _________ml

1 litre

_______ml + ______ml + 250 ml

1 litre

_______ml + _______ml

700ml

2 litre + 250 ml + ________ml

2 litre 300 ml

3litre

____litre + 500ml + 500ml

2000ml

_____Litre

1500 ml + 1500 ml

_____Litre

उपक्रम - 07
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9.28 खाली दिलेल्या वस्तूंचे मापन कोणत्या एककात असते तेथे (✓) करा.
मापन करावयाच्या वस्तू

वस्तू

लीटरमध्ये (l)

एक कप चहा
पाण्याचे TANK
औषधाचा चमचा
डिझेलचा ड्रम

डिंकाचे पाकीट

25

मिली लिटरमध्ये (ml)

अध्ययन कृती 100

9.29 समु ाची दिनचर्या घड्याळाच्या सहाय्याने दिली आहे. नमुन्यामध्ये दिल्याप्रमाणे रिकाम्या
जागा भरा.
समु ा सकाळी 7 वाजता उठते
समु ा सकाळी 8 वाजता आगं ोळी करते.
समु ा सकाळी 9 वाजता नास्ता करते

समु ा सकाळी 10 वाजता शाळे ला जाते
समु ा दपु ारी _______ वाजता दपु ारचे जेवण करते
समु ा सायंकाळी _______ वाजता घरी येते

समु ा सायंकाळी 5 वाजता खेळायला जाते

समु ा सायंकाळी 7 वाचायला बसते

समु ा रात्री 9 वाजता जेवण करते

समु ा रात्री ______ झोपायला जाते

26
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9.30 तुमच्या भिंतीवरच्या घड्याळाशी या घड्याळाची तुलना करुन प्रश्नांची उत्तरे द्या.
* घड्याळाला किती काटे आहेत? _________
* दोन्ही काट्याचीलांबीसमान आहे का? _________
* कोणता काटा वेगाने फ़िरतो? _________
* कोणता काटा सावकाश फ़िरतो? _________
9.31 खालील घड्याळातील वेळ रिकाम्या जागी भरा.

9.32 खालील घड्याळातील वेळ रिकाम्या जागी भरा. आणि प्रश्नांचीउत्तरे द्या.
इथे मोठा काटा

इथे मोठा काटा

इथे मोठा काटा

इथे मोठा काटा

12 वर आहे.

1 जवळ आहे.

2 जवळ आहे.

4 जवळ आहे.

9.00

9 वाजनू 05 मिनिटे

9 वाजनू 10 मिनिटे

वाजनू मिनिटे

____ वाजनू

____ वाजनू

____ वाजनू

____ वाजनू

____मिनिटे

____मिनिटे

____मिनिटे

____मिनिटे
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·
·

घड्याळातील मोठ्या काट्याने एक फ़े री परू ्ण के ल्यास किती मिनिटे होतात ___________
घड्याळातील मोठ्या काट्याने अर्धी फ़े री परू ्ण के ल्यास किती मिनिटे होतात __________

·

घड्याळातील मोठ्या काट्याने एक चतर्थ
ु ांश फ़े री परू ्ण के ल्यास किती मिनिटे होतात ________
घड्याळातील मोठा काटा एक फ़े री परू ्ण करे पर्यंतलहान काटा कसा फ़िरतो _________

·

एका तासात किती मिनिटे असतात? _________

·

उपक्रम-08
9.33 खालील घड्याळ दाखवत असलेली वेळ लिहा.

____ वाजून ____मिनिटे ____ वाजून ____मिनिटे ____ वाजून ____मिनिटे ____ वाजून ____मिनिटे

____ वाजून ____मिनिटे ____ वाजून ____मिनिटे ____ वाजून ____मिनिटे ____ वाजून ____मिनिटे

9.34 खालील वेळ घड्याळामध्ये दर्शवा.
6 वाजून 20 मिनिटे

2 वाजून 35 मिनिटे

8 वाजून 10 मिनिटे
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11 वाजून 15 मिनिटे
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9.35 कोष्टकात हुबळीहून बेंगळूरूकडे जाणाऱ्या रेल्वेचे वेळापत्रक दिले आहे.ते समजून घेण्यासाठीं पंकज कसे लिहितो पहा आणि प्रश्नांचीउत्तरे द्या.
रेल्वेचे नाव

हुबळीहून सटु ण्याची वेळ पंकजची वेळ लिहिण्याची पध्दत

वास्को डि गामा एक्सप्रेस

3:00 वाजता

पहाटे3:00 वाजता

सिध्दगंगा सपु र फ़ास्ट एक्सप्रेस

6:00 वाजता

सकाळी 6:00 वाजता

विश्वमानव एक्सप्रेस

9:00 वाजता

सकाळी 9:00 वाजता

हुबळी यशवतं परू एक्सप्रेस

11:00 वाजता

सकाळी 11:00 वाजता

जनशताब्दी एक्सप्रेस

13:00 वाजता

दपु ारी 1:00 वाजता

येस येस येस हुबळी एक्सप्रेस

15:00 वाजता

दपु ारी 3:00 वाजता

हपं ी एक्सप्रेस

18:00 वाजता

संध्याकाळी 6:00 वाजता

सपं र्कक्रांतीएक्सप्रेस

21:00 वाजता

रात्री 9:00 वाजता

गोलगबंु जएक्सप्रेस

23:00 वाजता

रात्री 11:00 वाजता

·

रे ल्वे सटु ण्याची वेळ 13 वाजता म्हणजे दपु ारी किती वाजता? ___________

·

रे ल्वे सटु ण्याची वेळ 14 वाजता म्हणजे दपु ारी किती वाजता? ___________

·

रे ल्वे सटु ण्याची वेळ 17 वाजता म्हणजे संध्याकाळी किती वाजता? ___________

·

रे ल्वे सटु ण्याची वेळ 20 वाजता म्हणजे रात्री किती वाजता? ___________

·

19 वाजताम्हणजे ___________ वाजता

·

2 वाजताम्हणजे ___________ वाजता

रे ल्वे सटु ण्याची वेळ दखवण्याला 24 तासाच्या घड्याळाचे मॉडेल असे म्हणतात. पंकज वेळ
सांगण्याच्या पध्दतीला 12 तासाचे घड्याळ म्हणतात.
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9.36 खालील 12 तासाच्या घड्याळातील वेळ 24 तासाच्या घड्याळामध्ये लिहा.
12 तासाच्या घड्याळाचे मॉडेल
24 तासाच्या घड्याळाचे मॉडेल
दपु ारी 2:30 वाजता
संध्याकाळी6:30
रात्री 10:30
दपु ारी 1:30
सधं ्याकाळी5:15
दपु ारी 12:30
रात्री 9:45
पहाटे 2:30
दपु ारी 14:20
सधं ्याकाळी 16:30
मध्यरात्री 12:15
पहाटे 4:05
रात्री 11:55
9.37 कचेरीच्या कामाची वेळ खालील कोष्टकात दिली आहे ते पाहून उत्तरे द्या.
दिवस
वेळ
सोमवार
10:00 ते 5:00 पर्यंत
मगं ळवार
10:00 ते 5:00 पर्यंत
बधु वार
09:00 ते 3:00 पर्यंत
गरुु वार
10:00 ते 5:00 पर्यंत
शक्र
10:00 ते 5:00 पर्यंत
ु वार
शनिवार
09:00 ते 1:00 पर्यंत
इथे am म्हणजे दिवसाची कोणती वेळ? ______________
· इथे pm म्हणजे दिवसाची कोणती वेळ? ______________
· सकाळी10:00 वाजताम्हणजे _____ (am/pm)
·	दपु ारी 3:40 वाजताम्हणजे ______ (am/pm)
· पहाटे 6:00 वाजता म्हणजे म्हणजे ______ (am/pm)
· सन्ध्याकाळी 5:30 वाजताम्हणजे ______ (am/pm)
· रात्री 9:00 वाजताम्हणजे _______ (am/pm)
· रात्री 11:30 वाजताम्हणजे _________ (am/pm)
· पहाटे 2:00 वाजता म्हणजे ________ (am/pm)
·
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am म्हणजे आंटी मेरिडियन, pm म्हणजे पोस्ट मेरिडियन

9.38 खालील विधानासमोर (am/pm) असे (✓) करा.
शालिनी 9:00 (am/pm) लाझोपली.
रमेश 5:00 (am/pm) लाउठून जॉगिंग करण्यासाठी गेला.
रजनी 11:00 (am/pm) लाझोप येत नाही म्हणनू बसली.
निरंजनने 9:00 (am/pm) लाफ़राळ खाल्ला.
स्वाती 2:00 (am/pm) च्या कडक उन्हात खेळण्यासाठी गेली.
हरिश 1:00 (am/pm) समु ारास झोपेतनू जागा होवनू अथं रुणात बसला.
9.39 मी आणि माझे अध्ययन (काय शिकले आहे यासाठी मी आत्मपरीक्षण करीन.)
1) 1 मीटर __________ सेंटीमीटर .
2) 3 मीटर __________ सेंटीमीटर.
3) 1 किलो ग्राम _________ ग्राम .
4) अर्धाकिलो ग्राम _________ ग्राम .
5) 1 लिटर _______ मिलीलिटर .
6) घड्याळाला काटे __________ असतात.
7) एक तासाला __________ मिनिटे.
8) am म्हणजे दिवसाची __________ वेळ.
9) pm म्हणजे दिवसाची __________ वेळ.
10) 24 तासाच्या घड्याळात 19 म्हणजे __________.
31

मूल्यमापनाचे टप्पे (माझे अध्ययन कसे आहे? ✓ चिन्ह लिहा.)
अध्ययन निष्पती पायरी -1
लांबी, वजन,
वस्तूची लांबी
आकार,
मोजतात.
वेळ इ. परिमाणे
समजनू घेऊन
गणिताच्या 4 मल
ू भतू
क्रियावरील
उदा. सोडवणे

पायरी -2
लांबी, वजन,
आकारांचे
मोजमाप अशी
परिमाणे
समजनू घेतात.

पायरी -3
पायरी -4
लांबी, वजन,
दैनंदिन जीवनातील
आकारांचे
मापनाशीसंबंधीत
मोजमाप यांचरुे पांतर उदा.सोडवतात.
करतात.

माझ्या अध्ययना बद्दल शिक्षकांचा अभिप्राय

दिनांक :

							
32

शिक्षकांची सही

10) अध्ययन निष्पती : कोनाचे लघक
ु ोन,काटकोन,विशालकोन असे वर्गीकरण करतील.

उपक्रम-01
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खालील घसरगुंडीचे निरीक्षण करुन दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.

7.1
राजू कोणत्या घसरगंडु ीवरुन लवकर घसरत येईल? __________
कोणतीघसरगडंु ीलाम्ब आहे? __________
कोणत्या घसरगंडु ीची भिन्त उंचआहे? __________
कोणत्या घसरगंडु ीला जास्त उतार आहे? ________
कोणत्या चित्रामधे भितं आणि घसरगंडु ी यांच्यमधील अतं रकमी आहे? ________
10.2 खालील चित्रामधील दरवाजांचेनिरीक्षण करुन प्रश्नांचीउत्तरे द्या.

उंबरठाआणि दरवाजा यामधील अतं र कोणत्या चित्रामधे जास्त आहे? _______
उंबरठा आणि दरवाजा यामधीलअतं र कोणत्या चित्रामधे कमी आहे? _______
10.3 खालील घड्याळाच्या चित्राचे निरीक्षण करुन प्रश्नांचीउत्तरे द्या.

कोणत्या चित्रामधे मोठ्या आणि लहान काट्यामधील अतं रजास्त आहे? _______
कोणत्या चित्रामधे मोठ्या आणि लहान काट्यामधील अतं रकमी आहे? _______
33
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10.4 खाली दोन काड्यांचाउपयोग करुन काही आकृत्या तयार के ल्या आहेत. त्यांचे निरिक्षण
करा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

कोणत्या चित्रामध्ये दोन्ही काड्यामधील अतं र जास्त आहे? ___________
कोणत्या चित्रामध्ये दोन्ही काड्यामधील अतं रकमी आहे? __________

कोन चित्रात दखविल्याप्रमाणे चिन्हांकित करतात.

उपक्रम-02

10.5 खालील L आकार असलेल्या कोनासमोर (✓) करा.

L आकाराच्या कोनाला
काटकोन असे
म्हणतात.
10.6 खालील चित्रामधील काटकोन ओळखा.
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10.7 चित्राला अनुसरुन योग्य कोनासमोर टिक (✓) करा
कोन
काटकोन
काटकोनापेक्षा कमी

काटकोनापेक्षा जास्त

· काटकोनापेक्षा लहान असलेल्या कोनाला लघक
ु ोन असे म्हणतात.
· काटकोनापेक्षा मोठ्या असलेल्या कोनाला विशालकोनअसे म्हणतात.
10.8 खालीलकाटकोनापेक्षा लहान असलेल्या कोनाला टिक (✓) करा
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10.9 खालील चित्रांचे निरिक्षण करुन लघुकोन ओळखा.

10.10 खालील काटकोनापेक्षामोठ्या असलेल्या कोनाला टिक (✓) करा.

10.11 खालील चित्रांचेनिरिक्षण करुन लघुकोन ओळखा.

उपक्रम - 03

10.12 खालील कोनाना अनुसरुन विविध चित्रांचीरचना करा.:
कोन

चित्र 1

चित्र 2

विशालकोन
काटकोन
लघक
ु ोन
36

चित्र 3
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10.13 खालील लघुकोनाना ‘A’, काटकोनाना ‘B’, विशालकोनाना ‘C’ असे दिलेल्या
चौकोनात दर्शवा.

10.14 खालील आकृतीमधील विशालकोनाना मार्क करा.

10.15 मी आणि माझे अध्ययन (काय शिकले यासाठी स्व-मलू ्यमापन करु.)
1. आकाराच्या कोनाला काटकोन असेम्हणतात .
2. आकाराचे कोन
3. ___________ काटकोनापेक्षा मोठे असलेले कोन
4. घड्याळामध्ये 9.00 वाजता ___________ कोन होतो.
5. घड्याळामध्ये 2.00 वाजता ___________ कोन होतो.
6. घड्याळामध्ये 7.00 वाजता ___________ कोन होतो.
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7. खालील चित्रामधील लघुकोन, काटकोन, विशालकोन ओळखा.

मूल्यमापनाच्या पायऱ्या (माझे अध्ययन कसे आहे? ✓ चिन्ह लिहा.)
अध्ययन निष्पती
कोणाचे लघक
ु ोन,
काटकोन,
विशालकोन
यामध्ये वर्गीकरण
करतात.

पायरी-1
विविध
पध्द्तीच्या
आकृती मधील
काटकोन
ओळखतात.

पायरी-2
लघक
ु ोन,
काटकोन,
विशालकोन
म्हणजे काय हे
समजनू घेतात.

पायरी-3
विविध पध्द्तीच्या
आकृती मधील
लघक
ु ोन,
काटकोन, विशाल
कोन ओळखतात.

पायरी-4
विविध पध्द्तीच्या
आकृती मधील
लघक
ु ोन,
काटकोन, विशाल
कोन यामध्ये
वर्गीकरण करतात.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षाकांचाअभिप्राय:

दिनांक :
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शिक्षकांची सही

11) अध्ययन निष्पती : त्रिमितीय आकृतींच्य जाला कृती ओळखतील .
अध्ययन कृती 109

बिंदूजोडून आकृती रचा आणि आकृतीचे नाव लिहा.
तुटक रेशा जोडा
बिंदूजोडा

39

आकृतीचे नाव

अध्ययन कृती 110

11.2 खालील चित्रे आणि त्यांचे नावयांच्य योग्य जोड्या जुळवा.
घनायत

घन

दडं गोल
त्रिकोणाकृती पाया
असलेला लोलक

गोल

शंकू

पिरामिड
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16.1 खाली दिलेल्या घनाकृती वद्विमितीय आकृत्या यांच्या जोड्या जुळवा.

16.2 खाली दिलेल्या आकृत्यांची नावे लिहा.
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उपक्रम - 02

16.3 खाली िदलेल्या घनाकृतींचा कोष्ट कपूर्ण कराव प्रश्रांची उत्तरेिलहा.
घनाकृती

घनाकृतीचे नांव पष्ठृ भागांचीसख
ं ीसख
ं ्या
ं ्या कडांचीसख
ं ्या शिरोबिंदूच

· घनायताला एकून _____ पष्ठृ भाग आणि ______शिरोबिंदू असतात.
·	दडं गोलाला _____ पष्ठृ भाग आणि _____ शिरोबिंदू असतात..
· चौरसा क्रु ती पायाच्या पिरँ मिडला ______ पष्ठृ भाग ______ शिरोबिंदू आणि_______ कडा
असतात.
· शक
ं ू ला एकून _____ कडा असतात.
16.4 खाली दिलेली विधाने लक्ष देऊन पहा. बरोबर असतीलतर (✓) खूणकरा. चुक असतील
तर (X) अशीखूण करा.
·	दडं गोलाला दोन कडा असतात.
· चौरसा क्रु तीपायाच्या पिरँ मिडला 5 शिरोबिंदू असतात.
· घनायताला एकून 12 कडा असतात.
·	त्रिकोणी पायाच्यालोल काला 6 पष्ठृ भाग असतात.
· घनायत आणि घनाला पष्ठृ भाग, कडा आणि शिरोबिंदया
ू ंची संख्या समान असते
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अध्ययन कृती 113

11.7 नविन वर्षाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी सरळा आणि दीपू बेकरी ला गेले. लोक के क
घेण्यासाठी बेकरी जवळ थांबले होते. दक
ू ाना मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्डशिट कट करून ठे वले होते.
के कचा आकार पाहून कार्डशिटपासनू बनविलेल्या बाँक्स मधनू के क देत होते. हे पाहून सरळा आणि दीपू
घरी येऊन स्वत: बाँक्स बनविण्यासाठी खालील प्रमाने कार्डशिट कट करून ठे वले.

घनाकृ तीच्या जालाकृ ती तयार
करून. आमच्या शाळे तील गणित
प्रयोगालयामध्ये ठे वू ?

उपक्रम - 03

16.5 घनाकृती तयार करण्यासाठी खाली दिलेल्या जाला कृती पहा आणि मोकळ्याजागा भरा.
वर्तुळाकार त्रिकोणा क्रु तीपष्ठृ
आयता क्रु ती चौरसा क्रु ती
जालाकृती
पष्ठृ भाग सख
भाग सख
पष्ठृ भाग सख
ं ्या
ं ्या
ं ्या पष्ठृ भाग सख
ं ्या
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उपक्रम – 04
16.6 खाली दिलेल्या घनाकृतीचे निरीक्षनकरा कोणत्या आकाराची जालाकृती योग्य आहे
तिला (✓) खूणकरा. अयोग्य जालाकृतीला अशी (X) खूण करा.
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16.7 खाली दिलेल्या घनाकृती आणि जालाकृती यांच्या जोड्या जुळवा.
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11.10 मीआणिमाझेअध्ययन. (अध्ययनाचेस्वअवलोकन)
1. घनायताचे पष्ठृ भाग सखं ्या --------2.	दडं गोलाला --------- पष्ठृ भाग असतात.
3. शक
ं ू च्या शिरोबिंदचंू ी संख्या --------4. चौकोनी पायाचालोलक पष्ठृ भाग सखं ्या --------5.	दडं गोलाच्या कडांची संख्या --------6. घनाच्या शिरोबिंदचू ी सखं ्या --------7. वर्तुळाचे उदाहरण --------8. घनायताचे उदाहरण --------9.	दडं गोलाचे उदाहरण --------10. शक
ं ू चेऊ दाहरण --------11. मौल्यमापनाच्या पायऱ्या (माझे अध्ययन कसे आहे ✓अशीखुण करा.)
अध्ययननिष्पत्ती
त्रिमितीय
आकृत्यांच्या
जालाकृती
ओळखतो.

पायरी –1
बिंदनू ा जोडून
व्दिमितीय
आणि त्रिमितीय
आकृत्यारचतो.

पायरी –2
त्रिमितीय
आकृत्याव
व्दिमितीय
आकृत्या
ओळखतो.

पायरी –3
त्रिमितीय
आकृत्यांचे
गणु धर्म सांगनू
जालाकृती
ओळखतो.

पायरी –4
नित्यजीवनातील
त्रिमितीय आकृत्यांचे
गणु धर्म आणि
जालाकृती
ओळखतो.

माझ्या अध्यना बद्दल शिक्षकांचा अभिप्राय.

दिनांक :
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शिक्षकांची सहीं

12) अध्ययन निष्पती : सरळ आकृत्यांचे नमनु े व संख्येमध्ये विवरण करतो.
अध्ययन कृती 116

उपक्रम - 01
12.1 खाली दिलेल्या रचनांची नोंदघ्या.

12.2 खाली दिलेल्या रचनांची नोंदघ्याव पूढेपूर्ण करा.
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12.3 खाली दिलेल्या रचनांची नोंदघ्या आणि रिकाम्या जागा भरा.
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अध्ययन कृती 117

उपक्रम - 02
12.4 खाली दिलेल्या रचनांचीनोंदघ्याव पूर्णकरा.
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अध्ययन कृती 118

12.5 खाली दिलेल्या रचनांची नोंदघ्याव पूढे पूर्ण करा.

12.6 खाली दिलेल्या रचनांची नोंदघ्या आणि रिकाम्या जागा भरा.

50

अध्ययन कृती 119

12.7 खाली दिलेल्या सख
ं ्यांची मांडणील क्षातघ्या वपूर्ण करा.

12.8 खाली दिलेल्या सख
ं ्यांच्या मांडणीती लमोकळ्या जागा भरा.
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अध्ययन कृती 120

12.9 खाली दिलेल्या रचनांची नोंदघ्याव पूर्ण करा.

उपक्रम - 03
12.10 खाली दिलेल्या रचणांची नोंदघ्याव पूढे पूर्ण करा.
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अध्ययन कृती 121

12.1 खालील रचना लक्षात घेऊन रिकाम्या जागा भरा.

12.12 मी आणि माझे अध्ययन. (आतापर्यंत जे शिकले आहे त्याचे स्वअवलोकन करणे.)
1. रचना लक्षात घेऊन रिकाम्या जागा भरा.
2. खालील रचना परू ्ण करा.
, -------------------, -------------,
3. खालील संख्या रचना परू ्ण करा.
5, 10, 15, ----------, ---------1, 3, 5, ----------, ---------6, 11, 16, ----------, ---------2, 4, 6, 8, 10, -------------------अध्ययन निष्पत्ती

स्तर -1

रचनांचा सरळ
के वळ कांही
आकृ तीत आणि सरळ आकृ त्यांचा
संख्येत विस्तार करतो. विस्तार करतो.

------------- -------------

स्तर -2

रचनांचा पनु रावर्तीत
आणि वाढणाऱ्या
आकृ तीत विस्तार
करतो.

स्तर -3

रचनांचा पनु रावर्तीत
आणि वाढणाऱ्या
आकृ तीत तसेच संख्येत
विस्तार करतो.

स्तर-4

रचनांचा पनु रावर्तीत
आणि वाढणाऱ्या व
फिरणाऱ्या आकृ तीत
विस्तार करतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षकांचा अभिप्राय.

दिनांक :

						शिक्षकांची सही
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13) अध्ययन निष्पती : (संग्रहित माहिती चित्रा लेख किंवा स्तंभालेख आत अवलोकन करून व
विश्ले षण करून निष्कर्ष हाती येईल)
अध्ययन कृती 122

उपक्रम -01
13.1 शालिनीने बाजारात खरेदी के लेल्या खालील प्रकारच्या फळांचे चित्रण करण्यास सरुु वात
के ली आहे.तिच्या कार्याचे निरीक्षण करून खालील तक्ता पूर्ण करा.

वरील आलेखाचे निरीक्षण करून उत्तरे लिहा.
दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
• कोणत्या फळांची सखं ्या जास्त आहे? __________
• कोणत्या फळांची संख्या कमी आहे?__________
• कोणत्या फळांची संख्या समान आहे? __________
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उपक्रम -02
13.2 राम त्याच्या ढकल गाडीमध्ये विविध प्रकारची फळे विकण्यासाठी आला आहे.
त्याच्याजवळ असलेली फळे चित्रा तक्त्यात दर्शविली आहेत.ते पूर्ण करा. दिलेल्या
प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

😊😊 = 2 फळे
😊😊

😊😊

😊😊

😊😊

😊😊

😊😊

😊😊

वरील चित्र तक्त्याचे निरीक्षण करून उत्तरे लिहा.
• कोणत्या फळांची संख्या जास्त आहे? __________किती आहे? __________
• कोणत्या फळांची सखं ्या कमी आहे? __________ किती आहे? __________
• कोणत्या फळांची संख्या 14 आहे?__________
• कोणत्या फळांची संख्या 16 आहे?__________
• कोणत्या फळांची सखं ्या 12 आहे?__________
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13.3 फळाच्या दुकानातील असलेली फळे या खालील चित्रालेखात दर्शविली आहेत.या
आलेखाची निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
डाळिबं
संत्रे
मोसंबी

= 4 फळे

चिक्कू
कलिगं ड
अननस
·	दक
ु ानात किती कलिंगड आहेत?__________

·	दक
ु ानात असलेल्या सतं ्र्यांची सखं ्या सांगा.__________
·	दक
ु ानात किती चिक्कू

आहेत?__________
·	दक
ु ानात किती मोसंबी आहेत?__________
·	दक
ु ानात असलेल्या डाळिंबांची सखं ्या सांगा.__________
·	दक
ु ानात असलेल्या अननसांची संख्या सांगा._________
13.3	वनमहोस्तव दिनादिवशी वशा
ृ रोपण के लेल्या झाडांची पाहून उत्तरे लिहा.
आ
बं ्याची
झाडेtree
Rose
wood
पेKino
रूची tree
झाडे

3 ¸À¹UÀ¼ÀÄ

नारळाची
Teak झाडे
Neem
चि
चं चे ी tree
झाडे
चिक
Peepal
tree
ू ची झाडे

पपईची
Banni झाडे
tree À
·
·
·
·
·
·

शाळा आवरणामध्ये किती पेरूं च्या झाडांची लागवट के ली आहे _______________
शाळा आवरणामध्ये किती चिचं चे ्या झाडांची लागवट के ली आहे ? _______________
शाळा आवरणामध्ये कोणत्या झाडांची जास्त लागवट के ली आहे _______________
शाळा आवरणामध्ये एकूण किती झाडांची लागवट के ली आहे ? _______________
शाळा आवरणामध्ये कोणत्या झादान्च्ची कमी लागवट के ली आहे? _____________
शाळा आवरणामध्ये किती पपईच्या झाडांची लागवट के ली आहे?
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उपक्रम - 03

13.5 वर्गातील मुलांना आवडणाऱ्या भाज्याचीया दीकरू नस्तंभा लेखामध्ये दर्शविले
आहेनिरीक्षण करुन प्रश्नांची उत्तरे लिहा. [ ] = 3 मुलें

PÁågÉmï

ªÀÄÆ®AV

»ÃgÉÃPÁ¬Ä ºÁUÀ®PÁ¬Ä

©Ã£ïì

• वर्गातकि तीमल
ु ांना कारल आवडत नाही ? _______
• वर्गातकि तीमल
ु ांना गाजर आवडत नाही ? _______
• वर्गातकि तीमल
ु ांना बीन्स आवडत नाही? ________
• वर्गातकि तीमल
ु ांना दोडका आवडत नाही? ________
• वर्गातकि तीमल
ु ांना मळ
ु ा आवडत नाही? ________
13.6	शाळे तील मुलांना शाळे तून घरीजाण्यासाठी वापरलेल्या वाहने स्तंभा लेखामध्ये दर्शविले
आहे निरीक्षण करुन प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

§¸ÀÄì

¨ÉÊ¹PÀ¯ï PÁ®Ä£ÀrUÉ

DmÉÆÃ

¸ÀÆÌlgï

10) मल
ंु ेशाळे त येण्यासाठी सर्वात जास्त कोणते वाहन वापरतात? ________
11) मल
ु ेशाळे त येण्यासाठी कोणते वाहन कमी वापरतात? ___________
12)	कितीमल
ु ं सायकल घेऊनयेतात ? ____________
13)	कितीमल
ु ं ऑटोनेयेतात? ____________
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उपक्रम - 04

13.7 हाल्लाम्मा ही नंदिनीदुधडे अरीचालवते. गावातील शेतकऱ्यांनी गाईचे पालन पोषण
करतात आणि सर्वांनी हाल्लम्माच्याडे अरीमध्ये दुध घालतात. ली एकादिवसा तगोळा के लेल्य
दुधाचास्तंभा लेखा आहेत्याचे निरीक्षण करुन प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

* दररोजकितीदधु गोळाहोते.? ____________
·

कोणसर्वात जास्त दधु डे अरीला घालतो? ____________

· कोणसर्वात कमी दध
ु डे अरीला घालतो? ______________

14) पपं ा आणि मजु म्मिल पैकी कोण जास्त दधु घालतो? किती जास्त दधु घालतो? __________
15) श्रीधर आणि रिटा दोघांनी मिळून एकूण घातलेले दधु किती ? ________
13.8 अनुदर रोजशाळे तुन आल्या नंतरती आपला वेळ कसे घालवते हेस्तं भालेखा मध्ये दर्शविले
आहे निरीक्षण करुन प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
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·
·
·
·
·
·

अनक
ु ोणत्या कामाला जास्त वेळ देते? _________________
अनक
ु ोणत्या कामाला कमी वेळ देते? ______________
कोणत्या दोन कामासाठी तीसमान वेळ देते? ___________
खेळण्यासाठी तिनेंकि तीवेळ दिला आहे? ______________
समाज विज्ञान पेक्षा जास्त वेळ कशासाठी दिला आहे? ______________
मोबाईल आणि टि.व्ही. पाहण्यासाठी घालवलेल्या वेळे चातमु ्ही सर्वोत्तम उपयोग कशा करूश
कता?
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13.9. लावण्या आणि तिची मैत्रीणश निवारीशाळा सटु ल्या नंतर शाळे च्या सभोवतालचा परिसर
स्वच्छ करून सग्रं ही तके लेल्या वस्तू मोजल्या.

मोजलेल्या वस्तूचा स्तंभा लेखका ढला. याचे निरीक्षण करुन प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
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·
·
·
·
·

शाळे च्या मैदानात सर्वात जास्त सापड लेला कचरा कोणता?
शाळे च्या मैदानात सर्वात कमी सापड लेला कचरा कोणता?
प्लास्टिकच्या पिशव्या पेक्षा कागद किती कमी सापडले?
काड्याच्या पेक्षाकागद आणि प्लास्टिक पिशव्या किती जास्त सापडले?
प्लास्टिक परिसरा लाहानी कारक आहे हेतमु ्हाला माहीत आहे म्हणनू त्या चावापर कमी कराण्यासाठी तमु ्हीकाय कराल?
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13.9 2018 च्या आकडे वारीनुसार जगाती लवाघाची सख
ं ्या जगातील सर्वातधोका दायकप्राणी म्हणून सच
ु ीबध्द आहे. त्या आकड्यांनुसार देशातील विविधराज्यां मध्ये असलेल्या
वाघाचीसं ख्यास्तं भालेखा मध्ये दर्शविलि आहे. निरीक्षण करुन प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

9 कोणत्या राज्यात सर्वात जास्त वाघ आहेत? ____________
10 300 पेक्षा जास्त वाघ असलेलें राज्य कोणते? ___________
11	द्वितीयक्रमांकवरअसलेलासर्वातजास्तवाघअसलेलेंराज्यकोणते? ___________
12 के रळ पेक्षा कर्नाटकामध्ये किती वाघ जास्त आहेत? ____________
13 स्तंभालेखा मध्ये सर्वात कमी वाघ असलेलें राज्य कोणते? ___________
14 आध्रं प्रदेश आणि राजस्थान राज्यातील वाघाच्या सखं ्येतील फरक सांगा _________
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13.10 बेंगलोर पासनू विविधस्त लपर्यंत असलेले अंतरखालील स्तंभा लेखामध्ये दर्शविले
आहे निरीक्षण करुन प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

बेंगलोर पासनू सर्वातदरु अतं रावर असलेले ठिकाण कोणते? _____________
· बेंगलोरच्या जवळ असलेले ठिकाण कोणते? _______________
· कोलारपेक्षा बेळगाव किती जास्त दरु आहे?_______________
· मग
ं ळुर पेक्षा तमु कुर किती दरु आहे? ______________
· बेळगाव आणि बिदर ह्यादोन ठिकाणी बसने प्रवास के ल्या सकोणत्या ठिकाणी जाण्यासाठी जास्त
वेळलागेल? ______________
· कोडगु आणि कोला रयादोन्ही पैकी कोणत्याठि काणी बसने लवकर जाऊन पोहो चश
ु
कतो?______________
13.11 काही प्राण्यांचे किमान सरासरी आयुमर्यादा स्तंभा लेखामध्ये दर्शविले आहे निरीक्षण
करुन प्रश्नांची उत्तरे लिहा. प्रमाण 1सें. मी. = 50 वर्ष.
·
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·

सर्वात कमी आयमु र्यादा असलेला प्राणी कोणता ? ______________

·

सर्वात जास्त आयमु र्यादा असलेला प्राणी कोणता ?______________

·

मेंढीपेक्षा कालिंग सापची आयमु र्यादा किती जास्त आहे? ______________

·

कोणकोणत्या प्राण्यांना समान आयमु र्यादा आहे? ______________

·

मांजरा पेक्षा हत्तींची आयमु र्यादा किती जास्त आहे? ______________
पाळीव प्राण्यांचीनावे आणि त्यांची आयमु र्यादा सांगा? ______________

·
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13.13 मेरीच्या घरात सहाजण आहेत. सर्वजणांनी एका दिवसात वापर लेल्या पाण्याचे प्रमाण
स्तभा लेखात दर्शविलेआहेत. स्तंभालेखाचे निरीक्षण करा आणि दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

*

मेरीच्याघरी कोणत्या कामासाठी कमी पाण्याचा वापर करतात ?___________

*	पिण्यासाठी किती पाणी वापरतात ? ___________
*

कोणत्यासाठी जास्त पाण्याचा वापर करतात ?___________

*

कपडे आणि भांडीसाठी वापर के ल्या पाण्याचे प्रमाण किती ? ___________

*

मेरीच्या घरी 60 लिटर पाणी कशासाठी वापरतात ? ___________

*

मेरीच्या घरी पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी तमु ्ही कोणता सल्लाद्याल . ___________
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13.14 महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योगखात्री रोजगार योजना मध्ये विविध राज्यांतील
रोजगाराचा पगारखालीव प्रमाणे आहेत्याचे निरीक्षण करा आणि दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

1.
2.
3.
4.
5.

कर्नाटकातील कामगार किती पैसे कमवितो ?___________
सर्वातक मीरोजगार मिळणारे राज्य कोणते ?_______________
सर्वात जास्त रोजगार मिळणारे राज्य कोणते ?______________
उत्तर प्रदेश पेक्षाहरियाणा मध्ये किती जास्त रोजगार मिळतो ?______________
कोणकोणत्या राज्या तसमान रोजगार देण्यात येते. ? _________
* के रळ पेक्षा बिहार मध्ये किती कमी रोजगार मिळतो ? ________

13.15 मी आणि माझा अभ्यास (माझा अभ्यास कसा आहे. ? ✓ खुण घालीन).
1) रामु आपल्या बागेत पिकविलेल्या भाज्या चित्रात लेखात. दर्शवितो.

1. रामनु े कोणती भाजी जास्त प्रमाणात पिकविला आहे ? _________
2. रामु कोणती भाजी कमी प्रमाणात पिकविला आहे ? _________
3. रामनु े पिकविलेल्यालाल रंगाच्या भाजीचेनावसांगा. ________
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2.	शीलाच्या घराती लसदस्य एकादिवसा तकितीग्ला सपाणी पितात हे (अंदाजे) स्तभाले
खातदर्श विले आहे निरीक्षण करा आणि दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

1. कोणजास्तपाणी पिते . ?___________
2. कोणकमीपाणी पिते ? _________
3. कोणसदस्यप्रत्येकदिवशी 15 ग्लासपाणीपितो ? _______
मलु ्य मापनातील पायऱ्या (माझा अभ्यास कसा आहे. ? ✓ खणु ने े दाखविणे.)
अध्ययन निष्पती
पायरी 1
पायरी 2
पायरी 3
पायरी 4
दिलेली माहिती
दिलेली
दिलेली माहिती दिलेली माहिती दैनंदिन जीवनातील
चित्रा लेख आणि माहिती
चित्रालेखात
चित्रालेखात
प्रसगं ची माहिती चित्रात
स्तंभालेखा मध्ये
चित्रातलेखात अवलोकन,
आणि स्तंभा
लेखातआणि स्तंभाअवलोकन करून दर्शवनू प्रश्नां- विश्ले षण करून लेखामध्ये अव- लेखा मध्ये अवलोकन
विश्ले षण करून
ची उत्तरे सागू निष्कर्ष घेतो
लोकन, विश्ले षण विश्ले षण करून
निष्कर्ष घेतो
शकतो
करू शकतो
निष्कर्षका ढुश कतो
माझ्या अध्ययना बद्दल शिक्षकांचा अभिप्राय

दिनांक :

शिक्षकांचीसही :
64

NOTE
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NOTE
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